Side 1

Til medlemmer af Nappedam Kajak
Nyhedsbrev juni 2017
Siden sidst

Nappedam Kajak

Sæsonen er i gang for en del medlemmer.
Først og fremmest har vi har lige holdt frironingsfest for årets frironingshold – tillykke og velkommen til jer
alle.
Der har været klubtur på Fur, til Møn, til Bornholm og vi har deltaget i Tour de kanal i Grenå.
Vi er i gang med Ror 2, vores roaftener er i gang, og vi er samtidig kommet et godt stykke længere med
byggeriet. Ret godt gået.
Hvis du endnu ikke har været på vandet, skal der hermed lyde en opfordring til at komme af sted. Vi har
haft nogle dejlige ture, og vandet er ved at være varmere.

Kajakker og grej
Vi har taget den nye kajakhal i brug, selvom byggeriet ikke er
færdigt. Der er lavet et stativ til kajakkerne og grejudvalget
arbejder videre med at få det færdigt. Der bliver plads til 50
kajakker, og hver kajak får snarest en fast plads.
Alt andet grej opbevares fortsat i tørreskuret, men planen er, at
det hele skal flyttes ind i kajakhallen.
Kort og godt må vi hjælpes ad med at få det til at fungere og
med at passe på tingene, som vi i øvrigt altid gør.

Vedligeholdelse af kajakker
I forbindelse med, at vi får indrettet værksted i kajakhallen skulle det gerne blive lettere at holde
kajakkerne i orden.
Som ny procedure vil det blive sådan, at du fremover SKAL gøre følgende, når du har brugt en klubkajak:
1.
2.
3.
4.
5.

Skylle den grundigt både i cockpittet og udvendigt
Svabre den helt fri for vand med en svamp
Åbne alle luger og aftørre/svabre lugerne, hvis de er våde og snavsede
Aftørre hele kajakken med et håndklæde, både udvendigt, i lugerne og i cockpittet
Lægge kajakken på sin rette plads med åbne luger

Med denne procedure passer vi bedre på vores kajakker, og du afleverer en ”lækker” kajak til din
klubklammerat.
Rent praktisk vil der blive hængt håndklæder op i kajakhallen samt stillet en kurv med svampe.

Side 2
PS! Har du nogle gamle håndklæder, du vil sponsorere, så læg dem ned i klubhuset.

Private kajakker
Der bliver pladser til private kajakker i det ene stativ. Da vi er en aktiv klub, taler vi om ”aktive” kajakker,
dvs. at det forventes, at du bruger din kajak jævnligt, hvis den ligger i kajakhallen.
Hvis du vil lægge billet ind på en fast plads for denne sæson, skal du give besked senest søndag d. 18. juni til
formand@nappedamkajak.dk
Styregruppen fordeler pladserne på møde d. 22. juni.

Byggeri i øvrigt
Vi bygger stadig, og der er fortsat brug for mange hænder, både til huset, til indretning og til at lave
udenoms arealerne i stand. Så hold øje med opslag, mød op og giv dit besyv med.

Årsprøver og nøglebrikker
I forbindelse med byggeriet er der gennemført elektroniske låse på havnen. Alle bådejere har fået deres
nøgle udskiftet med en nøglebrik.
I kajakafdelingen skal vi i en periode fortsat bruge vores nøgle til at komme ind i klubhuset, men vi skal
bruge en nøglebrik for at komme ind i kajakhallen og i det store klubhus.
Hvis du i forvejen har en nøgle (som du har betalt depositum for), får du udleveret en nøglebrik senest i
forbindelse med din årsprøve. Hvis du som gammelt medlem ikke har en nøgle, men ønsker en nøglebrik
skal du betale depositum (200 kr.) for brikken.
Som nyt medlem kan du få en nøgle og en nøglebrik, når du har roet 50 km med klubben (depositum 200
kr.)
Du får din nøglebrik i forbindelse med, at du aflægger din årsprøve.
Så apropos, husk lige at tilmelde dig årsprøve i skemaet på hjemmesiden. Der er fire dage at vælge imellem,
hvor der står instruktører til rådighed (se link). Er du af helt særlige årsager forhindret kontakt da
formand@nappedamkajak.dk
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1doRoh-qAqgrkEOMBQBSLfh4-0eX6OLTKzIjZMnftQ3I/edit#gid=0

På vegne af styregruppen
Anne Mette Jørgensen

